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Benvolguda 

Com a continuació de la conversa mantinguda avui, et lliuro imatges i emplaçaments dels espais que necessiten 
una actuació urgent, trametem també copia al nostre tècnic de barri Joan Cerdán.

PÇA. PALESTINA

Aquest espai recentment arranjat pel districte presenta un aspecte d’abandó notable per una total manca de manteniment per 
part de parcs i jardins. Les heures plantades han mort per manca de rec o arrossegades per les pluges del passat juliol. En el 
seu lloc hi creixen uns matolls de mida considerable.
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Escales Pça. Palestina-Getsemaní (darrera Can Figuerola, Museu Palmero)

L’estat de deixadesa d’aquest petit racó es quelcom crònic, tal com es pot comprovar pel seu estat actual. Evidentment els 
serveis de neteja no hi passen, no deu sortir al full de la seva ruta (?).
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PÇA LLEDONER

Un altre espai arranjat a l’entorn de la Pça. Palestina. En el seu moment des de l’A.VV. varem advertit als tècnics que els 
reguerots en aquest lloc son freqüents degut a la petita mida de l’embornal del final del carrer Lledoner, la seva resposta va ser 
que amb el sauló compactat això no passaria. Es evident que el temps (1 mes i escaig) ens ha donat la raó.
A més, l’aigua en el seu decurs Avgda. Jordà avall, arrossega el sauló per la vorera, amb forta pendent en aquest lloc, i ja ha 
provocat més d’una caiguda. Aquest mes d’agost des de l’A.VV. varem haver de trucar al telèfon del civisme per que es fes la 
neteja de la vorera, es va trigar uns dies, però es va fer.
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Avgda. Jordà (davant dels camps de petanca)

Amb el pas del temps els vehicles que estacionen al descampat de l’Av. Jordà, han anat trencant el petit mur (per anomenar-
ho d’alguna manera), que delimita el descampat.
El resultat es que, i no només quan plou, el sauló s’esllavissa cap a la vorera, amb el resultat que es pot veure a continuació. 
S’ha demanat varies vegades al districte que es repari aquest mur, sense cap resultat fins el moment. Aquest es un lloc de 
pas per la gent que va a jugar a la petanca o torna de comprar del Caprabo. Aquí també hi ha hagut varies caigudes.
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CARRER HAIFA (entre Naïm i Av. Jordà, costat mar)

Degut al problema anterior, el sauló i terra arrossegats per la pluja s’acumulen davant de la vorera del carrer Haifa, amb un 
gruix més que considerable que amaga l’inici de la vorera. La pendent del carrer no envia l’aigua cap als embornals, situats 
uns metres més enllà a banda i banda.
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